အင်ဒယ
ီ ောနောပုုံးလစ် 4/15 Survivors Fund

အတည်ဖြစ်သ ော လုပ်ထုံးု ဖခြုံင ု ုံးု ပ်ချက်
အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် 4/15 Survivors Fund သည် FedEx အဆ ာက်အဦတွင ် ဖြစ်ပာွ ိုးခဲ့ဆသာ
အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် တက်ခက်မ၏
ှု ထခက်ခစ
ံ ာိုးရသူမ ာိုးနှင ဲ့် ရှငက
် န်ရစ်သူမ ာိုးထံ
လက်ဆ ာင်အဆနဖြင ဲ့် ရန်ပံဆငွမ ာိုးက ဖြနဆ
် ဲ့ ေဆပိုးပါလမဲ့်မည်။ လက်ခံရရှသူမ ာိုးက ရန်ပဆငွ
ံ မ ာိုးက
နဒရှသညဲ့်အတင်ိုး အသံိုးဖပြုနင်ပါသည်။
အရည်အခ င်ိုးဖပညဲ့်မီမှုနင
ှ ်ဲ့ ဖြနဆ
် ဲ့ ေဆပိုးမှုနင
ှ ်ဲ့ ပတ်သက်ဆသာ ံိုးဖြတ်ခ က်မ ာိုးက ဆဒသတွငိုး်
လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီက ဖပြုလပ်ပါသည်။ အ ဖပြုထာိုးဆသာ
စည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးနှငပ
ဲ့် တ်သက်သညဲ့် တံဖပန်
ဲ့ ဆဖြကကာိုးခ က်က လက်ခံရရှပပီိုးဆနာက် ဤ အတည်ဖြစ်ဆသာ
လပ်ထံိုးက အတည်ဖပြုခပ
ဲ့ ါသည်။
အတည်ဖြစ်ဆသာ လပ်ထံိုးသည် အရည်အခ င်ိုးဖပညဲ့်မီမှု အမ ြုိုးအစာိုးသံိုးမ ြုိုးက အ
•
•
•

ဖပြုပါသည်-

အသတ်ခံခဲ့ရသူမ ာိုး၏ တရာိုးေင် က်ခံသူမ ာိုး
ထခက်ဒဏ်ရာရရှခသ
ဲ့ ူမ ာိုး
အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် တက်ခက်မဖှု ြစ်ခ န်တင
ွ ် FedEx အဆ ာက်အဦ၌ ရှဆနခဲ့ဆသာ
စတ်ပင်ိုး င်ရာနာက င်စရာက ဆတွွေ့ ကကံြုခံစာိုးခဲ့ရသူမ ာိုး

အက ြုိုးခံစာိုးခွငမ
် င်ိုးဆလ ာက်ထာိုးမှုက တနလလာဆန၊ ဲ့ ကသဂတ်လ 30 ရက်၊ 2021 တွင ်
ဲ့် ာိုးအတွက် အွနလ
သမဟ
ဲ့ တ် ထရက်ေန်ိုးက င်တွင ် ရရှပါလမဲ့်မည်။
ရန်ပံဆငွ (Fund) ၏ က်သွယ်ရန်စာရင်ိုးအတွက် www.NationalCompassionFund.org/Indianapolis
တွင ် စာရင်ိုးသွငိုး် ရန်မှာ သငအ
် ဆရိုးကကီိုးပါသည်။ သင်သည်
ဲ့် တွက် အလွနအ
ဆြာ်ဖပပါအီိုးဆမိုးလ်အဆကကာင်ိုးအရာမ ာိုးက လက်ခံရရှဆကကာင်ိုးက ၎င်ိုးက ဆသခ ာဆစပါလမဲ့်မည်•
•
•

ရန်ပံဆငွ (Fund) အတွက် ဆနာက် ံိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးက သတ်မှတ်မညဲ့်အခ န်
ဆလ ာက်လာက ရရှနင်သညဲ့်အခ န်
ဆလ ာက်လာတင်သွငိုး် ရမညဲ့် ဆနာက် ံိုးသတ်မှတ်ခ န်က ခ ဉ်ိုးကပ်လာခ န်

ဤလပ်ငန်ိုးစဉ်က ဖြတ်သန်ိုးရန်အတွက် သငက
် တရှဲ့ ဆနပပီိုး သင်နင
ှ ဆ
ဲ့် ကူညီဆပိုးရန် ကျွနပ်
ဲ့် တွွေ့
သင်၏ဆမိုးခွနိုး် မ ာိုးက ဆဖြကကာိုးဆပိုးရဖခင်ိုးအတွက် ဆပ ာ်ရင်မပါသည်။
ဆမိုးဖမန်ိုးလသည်မ ာိုးနှငပ
ဲ့် တ်သက်၍ သမဟ
ဲ့ တ် ံဆတွွေ့ မှုတစ်ခသတ်မှတ်ရန်
Indy@NationalCompassionFund.org ထံ အီိုးဆမိုးလ်ပပါ။
ဲ့
1

ံကာ

အတည်ဖြစ်သ ော လုပ်ထုံးု
ကသဂတ်လ 16 ရက်၊ 2021

ဤသည်မှာ လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီ၊ National Compassion Fund၊
အဆရိုးပါဆသာ အသင်ိုးအေင်ိုး၊ နှင ဲ့် သာမန်ဖပည်သူမ ာိုးထံမှ သက် င်ပပီိုး သငဆ
ဲ့် လ ာ်သညဲ့်
ထင်ဖမင်ခ က်က ရယူဆပါင်ိုးစည်ိုးဆပိုးဆနသညဲ့် ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးက ဆရိုး ွဆပိုးမညဲ့်
အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် 4/15 Survivors Fund (“Fund”) က ထန်ိုးခ ြုပ်သွာိုးမညဲ့် အတည်ဖြစ်ဆသာ
ဆပိုးဆေဆရိုး လပ်ထံိုးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ပုသငွေကသပုံး ည် သငွေသ ကုံးခစောုံးခွေငမ
် ျောုံး ည် မည် က
ူ မျှ တရောုံးဝင် အခုငအ
် မောဆုမှု မဟု
ု
တ်
ခစောုံးပုငခ
် ွေငမ
် ရ ည် လက်သဆောင် ဖြစ် ည်။ သလျှောက်ထောုံး မ
ူ ျောုံး၏ ခွေွဲဖခောုံး တ်မတ်မှုမျောုံး၊ သပုံးသဝမှု
စ တ်မတ်ချက်၊ သလျှောက်ထောုံးမှု လုပ်ငန်ုံးစဉ်၊ အချန်ဇယောုံး၊ နင် သပုံးအပ်မည် ပမောဏမျောုံးအဖပင်
အဖခောုံးအရောမျောုံး အပါအဝင် ဤအတည်ဖြစ်သ ော လုပ်ထုံးု ၏ ကဏ္ဍအောုံးလုုံးကု ရန်ပုသငွေ (Fund)
စီမခန်ခွေွဲ မ
ူ ျောုံးက အကကင်ုံးမွဲ အလုုံးစု ဆုုံးဖြတ်ပုငခ
် ွေငဖ် ြင် ဖပင်ဆင်ဖခင်ုံး ဖပြုံလုပ်နင
ု ပ
် ါ ည်။

ဤ ရန်ပံဆငွ (Fund) က FedEx က ဆငွဆကကိုးဆထာက်ပံဲ့ထာိုးပပီိုး လပ်ငန်ိုးမ ာိုး၊ ဆြာင်ဆဒိုးရှငိုး် မ ာိုးနှင ဲ့်
အလှူရှငလ
် ူပဂ္ြုလ်မ ာိုး၏ ရက်ဆရာမှုဆကကာင ်ဲ့ ဆရှ ွေ့ က်လပ်ကင်နင်ဖခင်ိုး ဖြစ်သည်။ ဧပပီလ 15 ရက်၊ 2021
ခနှစ် တက်ခက်မှု (“အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် တက်ခက်မှု”) အတွငိုး် သတ်ဖြတ်ခံရသူမ ာိုး၊ ရပ်ပင်ိုး င်ရာ
ထခက်ဒဏ်ရာရသူမ ာိုးနှင ဲ့် FedEx အလပ်ရတွ
ံ င ် ဥပဆဒနှငည
ဲ့် ီစာွ ရှခဲ့ပပီိုး စတ်ဒဏ်ရာ ကကံြုဆတွွေ့ ခဲ့ရသူမ ာိုး၏
မသာိုးစမ ာိုးက ကူညီရန် ရန်ပံဆငွ (Fund) က အသံိုးဖပြုသွာိုးပါမည်။ National Compassion Fund၊ LLC၊
(ြက်ဒရယ်အခွန ် ID #30-0022798) သည်၊ 501(c)(3) အဖမတ်မယူဆသာအြွွေ့အစည်ိုး၊ National Center
for Victims of Crime (ြက်ဒရယ်အခွန ် D #30-0022798) ၏ လပ်ငန်ိုးခွတစ်ခ ဖြစ်သည်။
ခစောုံးခွေငမ
် ျောုံးအတွေက်
တ်မတ်ချက်မီရန် အင်္ဂ ါ သန၊ စက်တင်ဘောလ 28 ရက်၊ 2021 ခုနစ်ထက်
သနောက်မကျဘွဲ အွေန်လုငုံး် တွေင် သလျှောက်လောအောုံးလုုံးကု တင်ပုရပါမည်။ ခရ ူ ည် အ က် 18
နစ်သအောက် ဖြစ်ပါက ခရ က
ူ ုယ်စောုံး မဘ မဟု
ု
တ် အုပ်ထန်ုံး က
ူ သလျှောက်ထောုံးရမည်။
ရန်ပံဆငွ (Fund) မှ ဆပိုးအပ်မညဲ့် ပမာဏအတွက် အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် (Indianapolis) တက်ခက်မှုဆကကာင ဲ့်
ဖြစ်လာသညဲ့် ထခက်ဒဏ်ရာ၏ သက်ဆသနှငစ
်ဲ့ ပ်လ ဉ်ိုး၍ ထခက်ဒဏ်ရာ၏ ဖပင်ိုးထန်မှု၊ ထခက်ဒဏ်ရာ
အမ ြုိုးအစာိုးနှင ဲ့် အခ က်အလက်တပါေင်
သညဲ့် အခ က်အလက်မ ြုိုးစံက ထညဲ့်သွငိုး် စဉ်စာိုးသွာိုးပါမည်။
ဲ့
သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးသူ တစ်ဦိုးခ င်ိုးအတွက် ပမာဏမ ာိုး ံိုးဖြတ်ခ က်သည် ဆြာ်ဖပပါတ ဲ့
ပါေင်သညဲ့် အခ က်အလက်အမ ြုိုးမ ြုိုးဆပေါ် မူတည်ပါမည်- (1) ကသဂတ်လ 25 ရက်၊ 2021 ခနှစ်တွင ် ရန်ပံဆငွ
(Fund) ရှ လက်က န်ဆငွပမာဏ၊ (2) ရပ်ပင်ိုး င်ရာ ထခက်ဒဏ်ရာမ ာိုး၏ သဆဘာသဘာေနှင ဲ့်
အဆရအတွက်အဖပင် သက် င်ရာ သက်ဆသမ ာိုးနှင ်ဲ့ သတ်မှတ် နယ်ဆဖမဧရယာတွင ် လူကယ်တင်
ရှခဲ့သူမ ာိုး၏ အဆရအတွက် င်ရာ ဆနာက် ံိုးအဆဖခအဆန ဆဒတာမ ာိုး လက်ခံရရှမှု၊ (3)
တင်ဖပထာိုးဆသာ ဆလ ာက်လာအာိုးလံိုးက သံိုးသပ်မှု ပပီိုးစီိုးဖခင်ိုးနှင ဲ့် (4) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုး၏ သံိုးသပ်ခ က်နင
ှ ဲ့်
အတည်ဖပြုခ က်။ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးက တင်ဖပထာိုးသညဲ့် အခ က်အလက်အာိုးလံိုး၏ မှနက
် န်မှုက
ံိုးဖြတ်ဖခင်ိုးနှငပ
ူ ာိုးတွင ် လပ်ပင်ခင
ွ အ
ဲ့် တ်သက်၍ စီမံအပ်ခ ြုပ်သမ
ဲ့် ဖပညဲ့်အေ ရှသည်။
ဆပိုးဆေမှု အမ ြုိုးအစာိုးမ ာိုးက ဆအာက်တွင ် ဆြာ်ဖပထာိုးသည်-
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တ်မတ်ချက်မီသ ော သလျှောက်ထောုံး မ
ူ ျောုံး၏ အမျြုံုံးအစောုံးမျောုံး ( တ်မတ်ချက်မီမှုကု
အမျြုံုံးအစောုံးတစ်ခု ော ကန် တ်ထောုံး ည်)
A.

သ ဆုုံးမှု ခစောုံးခွေငမ
် ျောုံးအတွေက် သလျှောက်ထောုံးမှု

Surfside ပပြုက မှုဆကကာင ဲ့် ဆသ ံိုးသွာိုးခဲ့ရသညဲ့်
ံိုးပါိုးသူမ ာိုးအတွက် သတ်မတ
ှ ်ခ က်မီဆသာ
ဆလ ာက်ထာိုးမှုမ ာိုးသည် ဤလပ်ထံိုးပါ အမ ာိုး ံိုး ဆပိုးဆငွ အမ ြုိုးအစာိုးက ရရှပါမည်။ သက် င်ဆသာ
ဆဒတာအာိုးလံိုး
လက်ခံရရှပပီိုးဆနာက်
ဆနာက် ံိုး
ဆပိုးဆငွ
ံိုးဖြတ်ခ က်က
အထက်ပါ
မှတ်ခ က်အာိုးလံိုးနှင ဲ့် ဆလ ာ်ညီစွာ ခ မှတ်သွာိုးပါမည်။
B.
တစ်ညတော သဆုံးရု တက်ရန် လုအပ်
ထခုက်မှု သလျှောက်လောမျောုံး

ည် ခရ

မ
ူ ျောုံးအတွေက် တစ်ဦုံးချင်ုံး ရုပ်ပုငုံး် ဆုငရ
် ော

FedEx
အလပ်ရံ
သမဟ
ကာိုးပါကင်တင
ွ ်
ဥပဆဒနှငည
ရှဆနခဲ့သူမ ာိုး
ဲ့ တ်
ဲ့် ီစွာ
(ပံ 1 တွင ် ဆြာ်ဖပထာိုးသညဲ့်အတင်ိုး)၊ ရပ်ပင်ိုး င်ရာ ထခက်ဒဏ်ရာရရှခဲ့သူမ ာိုး၊ အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ်
တက်ခက်မမ
ှု ှ ရရှခဲ့သညဲ့် ရပ်ပင်ိုး င်ရာ ထခက်ဒဏ်ရာမ ာိုးဆကကာင ဲ့် ဧပပီလ 15 ရက်၊ ၊ 2021 ခနှစ်နင
ှ ဲ့်
စက်တင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ် (ရန်ပံဆငွ (Fund) သ ဆလ
ာက်လာတင်ရမညဲ့် ဆနာက် ံိုးရက်) ကကာိုး
ဲ့
တစ်ည သမဟ
ဲ့ တ် တစ်ညထက်ပ၍ ဆ ိုးရံတက်ခဲ့ရသူမ ာိုးသည် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လပ်ထံိုးနှငအ
ဲ့် ညီ
ဆပိုးဆငွရရှပါမည်။
C.
ဖပင်ပလူနော ပုစဖြင် ကု
သလျှောက်ထောုံးမှုမျောုံး

မှုခယူခွဲ ည် ခရ မ
ူ ျောုံး၏ တစ်ဦုံးချင်ုံး ရုပ်ပုငုံး် ဆုငရ
် ော ထခုက်ဒဏ်ရော

FedEx
အလပ်ရံ
သမဟ
ကာိုးပါကင်တင
ွ ်
ဥပဆဒနှငည
ရှဆနခဲ့သူမ ာိုး
ဲ့ တ်
ဲ့် ီစွာ
(ပံ
1
တွင ်
ဖပထာိုးသညဲ့်အတင်ိုး)၊
အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ်
တက်ခက်မမ
ှု ှ
ရပ်ပင်ိုး င်ရာ
ထခက်ဒဏ်ရာရခဲ့သညဲ့်၊ ကကာသပဆတိုးဆန၊ ဲ့ ဧပပီလ 22 ရက်၊ 2021 ခနှစ်ထက် ဆနာက်မက ဘ
ဖပင်ပလူနာအဖြစ်
ဆ ိုးေါိုးကသမှုက
လက်ခံရရှခဲ့သညဲ့်
သတ်မတ
ှ ်ခ က်မီဆသာ
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လပ်ထံိုးအရ ဆငွဆပိုးဆခ မှု လက်ခံရရှပါမည်။
D.

ရုပ်ပုငုံး် ဆုငရ
် ော စတ်ဒဏ်ရော ကြုံသတွေွေ့ ခွဲရ ည် အလုပ်ခွေငတ
် ွေငရ
် သန ည် လူပုင်္ြုံလ်
္ မျောုံး

အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် တက်ခက်မှု ဖြစ်ပွာိုးခ န်တွင ် 8951 Mirabel Road (ပံ 1 တွင ် ဖပထာိုးသညဲ့်အတင်ိုး) ၌
ဥပဆဒနှငည
ှ ဲ့် စတ်ဒဏ်ရာ ခံစာိုးခဲ့ရသူမ ာိုးသည် ဤလပ်ထံိုးအရ
ဲ့် ီစွာ ရှဆနခဲ့သညဲ့် လူပဂ္ြုလ်မ ာိုးနင
ဆပိုးဆငွရရှရန် သတ်မှတ်ခ က်မီသည်။
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ပံ 1.

လုပ်ငန်ုံးစဉ်နင် လုပ်ထုံးု မျောုံး
သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ရန်ပံဆငွ (Fund) မှ ဆပိုးဆငွက လက်ခရ
ံ ရှရန် အလငှဲ့ ာ
ခံစာိုးခွငမ
ဲ့် ာိုးအတွက် ဆလ ာက်လာက တင်ဖပရမည်။ သလျှောက်လောကု အင်္ဂ ါ သန၊ စက်တင်ဘောလ 28 ရက်၊
2021 ခုနစ် သနောက်ဆုုံးထောုံး၍ တင်ဖပရမည် [ ရောတွေ
ု
င် ရန်ပုသငွေ (Fund) စီမခန်ခွေွဲ မ
ူ ျောုံး ည်
တစ်ဦုံးတည်ုံး ဆုုံးဖြတ်ချက်ဖြင်
တ်မတ်သနောက်ဆုုံးရက် ထပ်တုံးု မှုကု ခွေငဖ် ပြုံပုငခ
် ွေငရ
်
ည်]။
ဆလ ာက်လာတွင၊်
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးက
ံိုးပါိုးသွာိုးဆသာ
ဒကခခံခဲ့ရသူမ ာိုးအတွက်၊
ရပ်ပင်ိုးထခက်ဒဏ်ရာအတွက၊် သမဟ
ီ ာနာပိုးလစ် တက်ခက်မက
ှု ကယ်တင် ဖမင်ဆတွွေ့ ခဲ့မှုဆပေါ်
ဲ့ တ် အင်ဒယ
အဆဖခခံသညဲ့် စတ်ပင်ိုး င်ရာ ထခက်ခံစာိုးရမှုအတွက် အက ြုိုးခံစာိုးခွငမ
ဲ့် ာိုး ရှာဆြွဆနဖခင်ိုး ဟတ် မဟတ်
ခွဖခာိုးဆြာ်ဖပပါလမ်မ
ည်
။
အရည်
အ
ခ
င်
ိုး
ဖ
ပညဲ့
မ
်
ဆ
ီ
သာ
ဆလ
ာက်ထာိုးသူတစ်ဦိုးခ င်ိုးစီသည်
ဲ့
အက ြုိုးခံစာိုးခွငမ
ဆလ ာက်ထာိုးမှုတစ်ခကသာ
တင်ဖပသငပ
ဲ့် ာိုးအတွက်
ဲ့် ါသည်။
၎င်ိုးတ၏ဆလ
ာက်ထာိုးမှုတင
ွ ၊်
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည်
၎င်ိုးတအရည်
အခ င်ိုးဖပညဲ့်မီဆသာ
ဲ့
ဲ့
ဆပိုးဆေမှုအမ ြုိုးအစာိုးတစ်ခကသာ ဆရွ ိုးခ ယ်ရပါမည်။
သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးမမ
ှု ာိုး ထညဲ့်စဉ်ိုးစာိုးဖခင်ိုးအတွက် လပ်ငန်ိုးစဉ်နှင ဲ့် လပ်ထံိုးမ ာိုးသည်
ဆအာက်ပါအတင်ိုး ဖြစ်ပါမည်A.

ရန်ပံဆငွ (Fund) က National Compassion Fund က စီမံခနခ
် ဲ့ ွဆပိုးပါမည်

NCF
ေဘ် က်
(www.NationalCompassionFund.org)
တွင ်
တည်ရှသညဲ့်
အွနလ
် င်ိုး က်သွယ်ရန်ဆြာင်မှတစ် င ဲ့် ၎င်ိုးတ၏
အခ က်အလက်မ ာိုးက တင်သွငိုး် ထာိုးဖခင်ိုးဖြင ဲ့်
ဲ့
National Compassion Fund (“NCF”) ထံ လအပ်ဆသာ အခ က်အလက်မ ာိုး ဆပိုးအပ်ထာိုးသညဲ့်
သထာိုးဆသာ အလာိုးအလာရှသညဲ့် ဆလ ာက်ထာိုးသူအာိုးလံိုးထံ ရန်ပံဆငွ (Fund) က အပ်စိုးမညဲ့်
အတည်ဖပြုထာိုးသညဲ့် လပ်ထံိုးနှင ဲ့် အက ြုိုးခံစာိုးခွငမ
် င်ိုးဆလ ာက်လာတင်သွငိုး် ရန် လငခ
ဲ့် ာိုးအတွက် အွနလ
ဲ့် ်
(“ဆလ ာက်လာ”)
နှင ဲ့်
အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ
လပ်ထံိုးက
အီိုးဆမိုးလ်ဖြင ဲ့်
ဆပိုးပပါမည်
။
ဲ့
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အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ
လပ်ထံိုးအဖပင်
ဆလ ာက်လာတင်မှု
လပ်ငန်ိုးစဉ်နှငပ
ဲ့် တ်သက်ဆသာ
အခ က်အလက်မ ာိုးက ကသဂတ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခနှစ်တွင ် စတင်၍ NCF ေဘ် က်တွငလ
် ည်ိုး
ေင်ဆရာက်ကကညဲ့်ရှုနင်ပါမည်။ NCF (“ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုး”) မှ ကယ်စာိုးလှယ်မ ာိုးသည်
ဆလ ာက်ထာိုးမှုမ ာိုးက စီမံခနခ
် ဲ့ ွပပီိုး
က်လက်ဆ ာင်ရွက်သွာိုးပါမည်။ ခရ တ
ူ စ်ဦုံး
မဟု
ု
တ်
ကုယ်စောုံးလယ်တစ်ဦုံးလျှင် သလျှောက်လောတစ်သစောင်စော တင် င
ွေ ုံး် ရမည်။ ဆလ ာက်ထာိုးမမ
ှု ာိုးအာိုးလံိုးက
အဂလ ါဆန၊ ဲ့ စက်တင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ်ထက်ဆနာက်မက ဘ ဖပညဲ့်စံဆအာင် ဖြညဲ့်စွက်၍ ရန်ပံဆငွ
(Fund)
စီမံခနခ
် ဲ့ သူ
ွ မ ာိုးထံ
(ဆလ ာက်လာတွင ်
အဆသိုးစတ်ဆြာ်ဖပထာိုးသညဲ့်
လအပ်ဆသာ
အဆထာက်အကူဖပြု စာရွ က်စာတမ်ိုးအာိုးလံိုး သမဟ
ဲ့ တ် အခ က်အလက်တွင ် ခ ြုွေ့ယွငိုး် မှုမ ာိုးက
ဖပင် င်ဆပိုးသညဲ့် အခ က်အလက်မ ာိုးနှငအ
ဲ့် တူ) တင်ဖပရမည်။ ဆလ ာက်လာ ဖြညဲ့်စွက်မှု င်ရာ
ဆမိုးခွနိုး် မ ာိုးက Indy@NationalCompassionFund.org သ အီ
ဲ့ ိုးဆမိုးလ်ဖြင ဲ့် ဆပိုးပသင
ဲ့ ပ
ဲ့် ါသည်။
B.
ကသဂတ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခနှစ်မှစတင်၍ အွနလ
် င်ိုးဆလ ာက်လာက
www.NationalCompassionFund.org တွင ် ေင်ဆရာက်အသံိုးဖပြုနင်ပါလမဲ့်မည်။ အင်တာနက်
အသံိုးဖပြုရန် အ င်မဆဖပသညဲ့် ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးအာိုး အဖခာိုးဆသာ တင်ဖပဆရိုး အကူအညီ င်ရာ
လမ်ိုးညန်အတွက် ဆခေါ် သူအခမဲ့ ဆလ ာက်ထာိုးသူ အကူအညီ ြန်ိုး 855-4VICTIM (855-484-2846) သ ဲ့
ြန်ိုးဆခေါ် ရန် ြတ်ဆခေါ်အပ်ပါသည်။
C.
ဆလ ာက်လာတင်သူက မဖပညဲ့်စံဆသာ သမဟ
ဲ့ တ် မလံဆလာက်ဆသာ ဆလ ာက်လာ (ဥပမာ၊
ဆလ ာက်ထာိုးသူသည် လအပ်ဆသာ စာရွ က်စာတမ်ိုးက ထညဲ့်သွငိုး် ထာိုးဖခင်ိုး မရှပါက သမဟ
ဲ့ တ်
ဆလ ာက်လာက အဖပညဲ့်အစံ မဖြညဲ့်ခဲ့ပါက) က တင်ဖပသညဲ့်အခါ၊ ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုး ရံိုးမှ
ကယ်စာိုးလှယ်တစ်ဦိုးသည် အ ပါ မဖပညဲ့်စံမှုမ ာိုးက ဖြည်စ
ဲ့ ွက်ရန်အလငှဲ့ ာ ဆလ ာက်ထာိုးသူထံ
အီိုးဆမိုးလ် အသဆပိုးခ က် ဆပိုးပပါမည်
။
ဲ့
D.
ဆထာက်ပံဲ့ဆငွအာိုးလံိုး တင်ဖပမှုအတွက် သတ်မှတ်ဆနာက် ံိုးရက်နင
ှ ဲ့် သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ
ဆလ ာက်ထာိုးမှုအာိုးလံိုးက ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးက အတည်ဖပြုသံိုးသပ်၍
ံိုးဖြတ်ခ က်ခ ပပီိုးဆနာက် မကကာမီတွင ် ဆပိုးဆငွမ ာိုးထတ်ဆပိုးပါမည်။ ရန်ပံဆငွ (Fund)
စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးသည် သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးသူတစ်ဦိုးခ င်ိုးထံ ခ က် သမဟ
ဲ့ တ်
အီလက်ထရွ နိုး် နစ် လဆဖပာင်ိုးမှုဖြင ဲ့် ဆပိုးဆငွမ ာိုး လဆဖပာင်ိုးဆပိုးအပ်မှု င်ရာ အတည်ဖပြုခ က်အတွက်
အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ ဆပိုးဆငွ ံိုးဖြတ်ခ က်မ ာိုးက လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီထံ တင်ဖပပါမည်။
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ဆငွဆပိုးဆခ မှုတစ်စံတစ်ရာ၏ အခ န်ကာလဆပေါ်တွင ်
တရာိုးဆသတွက်မထာိုးရပါ။ စီမံအပ်ခ ြုပ်သူမ ာိုး၊ လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီနင
ှ ဲ့် NCF တတွ
ဲ့ င ်
ရန်ပံဆငွ (Fund) မှ ဆပိုးဆငွ တစ်စံတစ်ရာ၏ သတ်မှတ်ခ က်ဆကကာင ဲ့် ဖြစ်လာသညဲ့် ထခက်မှု
မှနသ
် မ အတွက် မည်သညဲ့် တာေန်ခံမှုမ မရှဆစရပါ။
E.
ံိုးပါိုးသွာိုးသူသည် ဆသ ံိုးခ န်တွင ် အမ်ဆထာင်ရှပါက ံိုးပါိုးသာွ ိုးဆသာ ခံရသူတစ်ဦိုးအတွက်
တင်ဖပထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်လာသည် အမ်ဆထာင်ြက် သမဟ
ဲ့ တ် တရာိုးေင်လက်တွဆြာ်၏ လက်မှတ်
လအပ်မည်ဖြစ်ပပီိုး ံိုးပါိုးသွာိုးဆသာ ခံရသူ ဆနထင်သညဲ့်ဆနရာ၏ ဆဒသတွငိုး် ဆသတမ်ိုးစာ င်ရာ
တရာိုးစီရင်မှု ဥပဆဒအရ နစ်နာဆကကိုး လက်ခံရရှရန် သတ်မှတ်ခ က်မီနင်သညဲ့် လူမ ာိုး (ဥပမာ၊
အမ်ဆထာင်ြက်၊ ကဆလိုးငယ်မ ာိုး၊ မဘမ ာိုး၊ ဆမွိုးခ င်ိုးမ ာိုး) နှငစ
ဲ့် ပ်လ ဉ်ိုးဆသာ အခ က်အလက်မ ာိုးလည်ိုး
ပါေင်ပါမည်။ ခံရသူသည် အမ်ဆထာင်ရှခဲ့ပါက အဆမွဥစစာက တရာိုးေင် စီမံခင
ွ ရ
ဲ့် ှသညဲ့် ပဂ္ြုလ်ဆရိုး
ကယ်စာိုးလှယ်က ဆလ ာက်လာက တင်ဖပရမည်။ ဆသ ံိုးသူသည် ဆသတမ်ိုးစာက ခ န်မထာိုးခဲ့ပါက
ပဂ္ြုလ်ဆရိုး ကယ်စာိုးလှယ်သည် ံိုးပါိုးသွာိုးသူ၏ တရာိုးေင် အဆမွခံမ ာိုးနှင ဲ့် ခံစာိုးခွငရ
ဲ့် ှသူမ ာိုးအကကာိုး
ဆငွဆကကိုးမ ာိုး ခွဆေဆပိုးမအ
ှု တွက် ံိုးပါိုးသွာိုးသူ၏ အ ပါဖပြု အစီအစဉ်က ကကြုတင်ဖပင် င်ရမည်။
ံိုးပါိုးသွာိုးသူသည် ဆသ ံိုးခ န်တွင ် အမ်ဆထာင်ဖပြုရန် ဆစဲ့စပ်ထာိုးပါက၊ အတူဆနဆြာ်နင
ှ ဲ့်
တစ်အမ်တည်ိုးဆနပါက သမဟ
ှ ဲ့် ခွဆနပါက၊ ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ သူ
ွ သည်
ဲ့ တ် အမ်ဆထာင်ြက်နင
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၎င်ိုးတ၏
ဲ့ ကယ်ပင် ံိုးဖြတ်ခ က်ဖြင ဲ့် ဆသ ံိုးသူ၏ ဆစဲ့စပ်ထာိုးသူ၊ အတူဆနဆြာ် သမဟ
ဲ့ တ်
ကဆလိုးမ ာိုးအာိုး အ ပါဖပြု ခွဆေဆပိုးဆရိုး အစီအစဉ်တွင ် ထညဲ့်သင
ွ ိုး် ရနင်ပါသည်။ အ ဖပြုအစီအစဉ်က
အ ပါ အစီအစဉ်အတွက် အ ပါ တရာိုးေင် အဆမွခံမ ာိုး၊ ခံစာိုးခွငရ
ဲ့် ှသူမ ာိုး၊ ဆစဲ့စပ်ထာိုးသူ သမဟ
ဲ့ တ်
အတူဆနဆြာ်မ ာိုးက သဆဘာတူလ င် ၎င်ိုးတထံ
ှ ်အဖြစ်
ဲ့ ခွဆေဆပိုးပါမည်။ ပဂ္ြုလ်ဆရိုး ကယ်စာိုးလယ
ဖပြုမူမညဲ့်လူ သမဟ
ှ ပ
ဲ့ တ် အ ဖပြု ခွဆေမှုနင
ဲ့် တ်သက်၍ အဆမွခံစာိုးသူမ ာိုးကကာိုး သဆဘာတူညီခ က်
မရနင်ပါက၊ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် မည်သူက ဆလ ာက်ထာိုးမှု တင်ဖပရန် ဥပဆဒအရ တာေန်ရှဆသာ
သတ်မှတ်ခ က်မီသူ ဖြစ်ဆကကာင်ိုး ံိုးဖြတ်ရန် ဆသတမ်ိုးစာအတည်ဖပြုဆရိုး တရာိုးရိုးံ ထံမှ
တရာိုးေင်ခွငဖဲ့် ပြုခ က် ရယူရန် လအပ်ပါမည်။ အ ပါဖြစ်ရပ်မ ာိုးတွင၊် သဆဘာတူညီခ က် မရမခ င်ိုး
ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးသည် မမတ၏
ဲ့ ကယ်ပင် ံိုးဖြတ်ခွငဖဲ့် ြင ဲ့် ဆငွမ ာိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးထာိုးပါမည် သမဟ
ှ ဲ့် မှနက
် န်ဆသာ တရာိုးရံိုးအမနဖ် ြင
ဲ့ တ် သီိုးဖခာိုးတာေန်ခံရန်နင
ဲ့ ဲ့်
ဆဖပလည်မှုရှပပီိုးဆနာက်တွငသ
် ာ ခွဆေဆပိုးရန် ဆသတမ်ိုးစာအတည်ဖပြုဆရိုး တရာိုးရိုးံ ထံ သက် င်ရာ
ဆငွမ ာိုးက အပ်နထ
ှံ ာိုးပါမည်။
F.
အသက်မဖပညဲ့်ဆသိုးဆသာကဆလိုးက ဆလ ာက်ထာိုးမှုက လအပ်ပါက၊ မဘ သမဟ
ဲ့ တ်
တရာိုးေင်အပ်ထန်ိုးသူက ဆလ ာက်လာက တင်ဖပကာ လက်မှတထ
် ိုးရပါမည်။ မသန်စွမ်ိုးဆသာ
အရွ ယ်ဆရာက်ပပီိုးသူအတွက် ဆလ ာက်ထာိုးမက
ှု လအပ်ပါက၊ ဆလ ာက်လာနှငအ
ဲ့် တူ ကယ်စာိုးလှယ်
ဖပြုလပ်ပင်ခွင၊ဲ့် အပ်ထန်ိုးခွငနဲ့် င
ှ ဲ့် အပ်ထန်ိုးမှု ခနအ
် ဲ့ ပ်မှု သမဟ
ဲ့ ဲ့
ဲ့ တ် ကယ်စာိုးဖပြုမူတာေန်ကသ
ကယ်စာိုးလှယ် လပ်နင်စမ
ွ ်ိုးရှဆကကာင်ိုး သက်ဆသအဆထာက်အထာိုး လအပ်ပါမည်။
G.
ရပ်ပင်ိုး င်ရာ ထခက်ဒဏ်ရာအတွက် တင်ဖပထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်လာတွင ် (i)
ဆ ိုးရံတက်ရသညဲ့်ဆန (သက်
င်ပါက)၊ (ii) ကသသညဲ့်ဆန သ
ံ
ရပါက
ဲ့
ဲ့ မဟ
ဲ့ တ် ညအပ်ကာဆ ိုးရတက်
ဆ ိုးရံ င်ိုးရသညဲ့်ဆနနှဲ့ င ဲ့် (iii) အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် (Indianapolis) တက်ခက်မှုဆကကာင ဲ့်
ထခက်ဒဏ်ရာဖြစ်ခဲ့ဆကကာင်ိုး ကသဆပိုးဆနဆသာ ရာေန်မ ာိုးထံမှ ထခက်ဒဏ်ရာ၏
သဆဘာသဘာေနှင ဲ့် တစ်ပပြုငန
် က်တည်ရှဆနဆသာ သက်ဆသတက
ဲ့ အတည်ဖပြုသညဲ့် ဆ ိုးဘက် င်ရာ
အခ က်အလက်မ ာိုး ထတ်ဆပိုးရန် ခွငဖဲ့် ပြုခ က် ပါေင်ရမည်။
H.
စတ်ဒဏ်ရာအတွက် တင်ဖပထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်လာတွင ် အလပ်မှတ်တမ်ိုးမ ာိုး သမဟ
ဲ့ တ်
ဥပဆဒစိုးမိုးဆရိုး င်ရာ မှတ်တမ်ိုးမ ာိုးဖြင ဲ့် အတည်ဖပြုထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်ထာိုးသူ၏ အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ်
တက်ခက်မှုဆနရာတွင ် တည်ရှမှု ပါရှရမည်။ ဆလ ာက်ထာိုးသူထက်စာလ င် ရန်ပံဆငွ (Fund)
စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးသည် ဤအခ က်အလက် မှနက
် န်မှုအတွက် တာေန်ရှပါမည်။ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည်
ဆ ိုးဘက် င်ရာ မှတ်တမ်ိုးမ ာိုး ထတ်ဖပန်ခင
ွ ဲ့် အဖပင် ၎င်ိုးတ၏
ှ ဲ့် ခံယူခဲ့သညဲ့်
ဲ့ ဆရာဂါလကခဏာမ ာိုးနင
ကသမှုမ ာိုးက ဆထာက်ခံသညဲ့် က မ်ိုးက န်လာကလည်ိုး တင်ဖပရမည်။
I.
NCF၊ ၎င်ိုး၏ စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးနင
ှ ဲ့် လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီသည် ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးက
တင်ဖပသညဲ့် အခ က်အလက်အာိုးလံိုး၏ လ ြုွေ့ ေှက်ဆရိုးက အတတ်နင် ံိုး
ထန်ိုးသမ်ိုးထာိုးဆပိုးမည်ဖြစ်ဆသာ်လည်ိုး အာမခံမဆပိုးနင်ပါ။ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးအဆနဖြင ဲ့်
ဤလပ်ထံိုးအရ တင်ဖပထာိုးသညဲ့် အခ က်အလက်မ ာိုးက လူသရှငက် ကာိုး ဖပြုလပ်လက်ပါက ဖြစ်လာမညဲ့်
ဆနာက် က်တွမ ာိုးကလည်ိုး ထညဲ့်စဉ်ိုးစာိုးရပါမည်။
J.
ရန်ပံဆငွ (Fund) သည် ရန်ပံဆငွ (Fund) ထံမှ ဆပိုးဆငွမ ာိုး လက်ခံရရှဆနသူမ ာိုးအတွက်
အခွနအ
် ကကံဆပိုးမှု ဖပြုလပ်မဆပိုးနင်ပါ။ ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးသည် အ ပါဆပိုးဆငွမ ာိုးအတွက်
အခွနတ
် ာေန်နင
ှ ဲ့် ပတ်သက်ဆသာ ဆမိုးခွနိုး် မ ာိုးအတွက် သင်၏ အခွနအ
် ကကံဆပိုးနှင ဲ့်
တင်ပင်ဆ ွိုးဆနွိုးဖခင်ိုးက အကကံဖပြုပါသည်။
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K.
အက ြုိုးခံစာိုးခွငမ
ဲ့ နာက် သီိုးဖခာိုး စစစ်ဆရိုးလပ်ငန်ိုးတစ်ခက
ဲ့် ာိုးက ဆပိုးဆေမှုအာိုးလံိုး ပပီိုးစီိုးသည်ဆ
သဆဘာတူထာိုးသညဲ့် လပ်ငန်ိုးစဉ်မ ာိုးအတင်ိုး အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် 4/15 Survivors Fund ၏
စစ်ဆ ိုးခ က်အဖပညဲ့်အစံက ဆ ာင်ရွက်သွာိုးပါမည်။ အ ပါ သဆဘာတူထာိုးသညဲ့် လပ်ငန်ိုးစဉ်မ ာိုးမှ
ရလဒ်မ ာိုးက ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးထံမှ အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ အစီရင်ခံစာနှငအ
ဲ့် တူ
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုး၊ အလှူရှငမ
် ာိုးနှင ဲ့် သာမန်ဖပည်သူမ ာိုးထံ ထတ်ဖပန်သာွ ိုးပါမည်။

ကမ်ုံးလငဆ
် က်

ယ
ွေ ်မှု

A.
National Compassion Fund (NCF) သည် အင်ဒယ
ီ ာနာပိုးလစ် တက်ခက်မှု ခံခဲ့ရသူမ ာိုးအာိုး
ဆလ ာက်လာ လပ်ငန်ိုးစဉ်နှင ဲ့် ပတ်သက်၍ အခ က်အလက်မ ာိုးဆပိုးရန်၊ ဆလ ာက်လာမ ာိုး
တင်ဖပဖခင်ိုး င်ရာ ဆမိုးခွနိုး် မ ာိုးက ဆဖြ ရန်၊ ဆလ ာက်လာမ ာိုး င်ရာ ခ ြုွေ့ယင
ွ ိုး် ခ က်မ ာိုးက
ဖပင် င်ရာတွင ် ခံခဲ့ရသူမ ာိုးက ကူညီရန်နင
ှ ဲ့် ဆလ ာက်လာမ ာိုး တင်ဖပရန် နဒရှသညဲ့်
သတ်မှတ်ခ က်မီသူအာိုးလံိုးသည် လအပ်သည်မ ာိုးလပ်ဆ ာင်နင်ဆကကာင်ိုး ဆသခ ာဆစရန်အတွက်
လပ်ကင်ရန် ၎င်ိုးတထံ
ဲ့ တင်ဖပရန် သတ်မှတ်ဆနာက် ံိုးရက်ဖြစ်ဆသာ အဂလ ါဆန၊ ဲ့ စက်တင်ဘာလ 28 ရက်၊
2021 ခနှစ်မတင်ခင် တယ်လီြန်ိုး၊ ဆမိုးလ်၊ လူကယ်တင်နင
ှ ဲ့် အဖခာိုးအီလက်ထရွ နိုး် နစ်ပစံ
ံ မ ာိုးဖြင ဲ့်
ကမ်ိုးလင ဲ့် က်သွယ်မှုဖပြုနင်သည်။ သဆသာ်
NCF သည် သတ်မှတ်ခ က်မီနင်သူအာိုးလံိုးထသ
ံ ဲ့
ဲ့
က်သွယ်ရန် အာမခံမှုမဖပြုပါ သမဟ
ဲ့ တ် NCF နှင ဲ့် အ က်အသွယ်ရှသညဲ့်
သတ်မှတ်ခ က်မီသူအာိုးလံိုးသည် လပ်ထံိုးတင
ွ ် ပါေင်မည်ဟ အာမခံမဆပိုးပါ။ ဆလ ာက်ထာိုးမှုက
အခ န်နင
ှ တ
ဲ့် စ်ဆဖပိုးညီ တင်ဖပပပီိုး လက်ခံရရှဆကကာင်ိုး ဆသခ ာဆစရန်မှာ ဆလ ာက်လာတင်ဖပရန်
သတ်မှတ်ခ က်မီသူ၏ တာေန်သာ ဖြစ်သည်။ ဥပဆဒစိုးမိုးဆရိုး သမဟ
ဲ့ တ် က န်ိုးမာဆရိုးဆစာငဆ
ဲ့် ရှာက်မှု
ကျွမ်ိုးက င်သူမ ာိုးက လက်ကင်ဖပြုထာိုးသညဲ့် က်သွယ်ရန် အခ က်အလက်မ ာိုးက NCF နှင ဲ့်
မည် ည်အခါမျှ မ ဆေမည် မဟတ်ပါ၊ ထအဖပင်
အင်ဒယ
ီ ာိုးနာိုး ရာဇေတ်မှု ခံရသူမ ာိုးအတွက်
ဲ့
နစ်နာဆကကိုး ပရဂရမ် သမဟ
ဲ့ တ် ဥပဆဒစိုးမိုးဆရိုးထံ က်အသွယ်မ ာိုးက မ ဆေထာိုးရံဖြင ဲ့်
က်သွယ်မှုရရှမည် သညဲ့် ယူ ခ က် မရှရပါ။ အခ က်အလက်မ ာိုးက ရန်ပံဆငွ (Fund) သီိုးဖခာိုး
အွနလ
် င်ိုး က်သွယ်ရန်ဆြာင်မှတစ် င ဲ့် NCF နှငအ
ဲ့် တူ မ ဆေရပါမည်။
B.
နဂံိုးခ ြုပ်ပပီိုးသညဲ့်ဆနာက် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လပ်ထံိုးနှင ဲ့် ဆလ ာက်လာ အခ က်အလက်မ ာိုးက
www.NationalCompassionFund.org ဆပေါ် ရှ ရန်ပံဆငွ (Fund) သီိုးဖခာိုး အွနလ
် င်ိုး က်သယ
ွ ်ရန်ဆြာင်က
ဖြညဲ့်စွက်ထာိုးဆသာ သရှထာိုးသညဲ့် ခံရသူမ ာိုးအာိုးလံိုးထံ ဖြနဆ
် ဲ့ ေဆပိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ပံဆငွ (Fund)
စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးသည် ဆလ ာက်လာမ ာိုးက သတ်မှတ်ဆနာက် ံိုးရက်ဖြစ်ဆသာ အဂလ ါဆန၊ ဲ့ စက်တင်ဘာလ
28 ရက်၊ 2021 ခနှစ် မတင်ခင် တင်ဖပနင်ဆစရန် အလငှဲ့ ာ ဆတာင်ိုး သညဲ့်အတင်ိုး
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးနှင ဲ့် တက်ရက် လပ်ကင်သွာိုးမည်။
C.
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးနှင ဲ့် မ က်နာှ ခ င်ိုး င်ဆတွွေ့ ံဖခင်ိုး
သမဟ
ှ ဲ့်
ဲ့ တ် ြန်ိုးဖြငဆ
ဲ့် တွွေ့ ံဖခင်ိုးက စီစဉ်ရန် ဆတာင်ိုး နင်ပါသည်။ ကသဂတ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခနှစ်နင
ဆအာက်တဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ် ကာလအတွငိုး် ဆလ ာက်လာမ ာိုးက စစစ်သွာိုးပါမည်။
ဆလ ာက်လာမ ာိုးက စစစ်မှုမဖပြုမီ ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးနင
ှ ဲ့် ဆတွွေ့ ံမှုမ ာိုး ဆတာင်ိုး ထာိုးသညဲ့်
ဆလ ာက်ထာိုးသူအာိုးလံိုးအာိုး ကသဂတ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခနှစ်နင
ှ ဲ့် စက်တင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ်
ကာလအတွငိုး် ဆတွွေ့ ံမှုအတွက် စီစဉ်ဆပိုးသာွ ိုးပါမည်။ ဆတွွေ့ ံမှုမ ာိုးက နှစ်ဦိုးနစ
ှ ်ြက် အ င်ဆဖပသညဲ့်
အခ န်နင
ှ ဲ့် ဆနရာမ ာိုးတွင ် စီစဉ်သွာိုးပါမည်။ ဆတွွေ့ ံမှု ဆတာင်ိုး ရန်၊ ဆတာင်ိုး မှုက အီိုးဆမိုးလ်လပ်စာ
Indy@NationalCompassionFund.org မှတစ် င ဲ့် ဆပိုးပပါ။
ဲ့
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စီစဉ်ထောုံးသ ော အင်ဒယ
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ဧပပီလ 15 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – ရက်ကူိုးမှုဖပြုလပ်မည်
ဧပပီလ 19 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – က်သွယ်ရန်ဆြာင်က NCF ေဘ် က်တွင ် စတင်သည်
ဇွနလ
် 9 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီ အစည်ိုးအဆေိုး အြွွေ့ေင်ဖြစ်မှုက
ဆကကညာသည်
ဇွနလ
် 16 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီ၏ ပထမ ံိုး အစည်ိုးအဆေိုး၊
လပ်ထံိုးမူကကမ်ိုးမ ာိုးက အတည်ဖပြုသည်၊ ဘာသာဖပန် မှုအတွက် ပသည်
ဲ့
ဇွနလ
် 21 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – လပ်ထံိုးမကူ ကမ်ိုး ဘာသာဖပန် မှုမ ာိုးက လက်ခံရရှသည်
ဇူလင်လ 8 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – လပ်ထံိုးမူကကမ်ိုးက ထတ်ဖပန်သည်၊
အမ ာိုးဖပည်သူမှတ်ခ က်ကာလစတင်သည်
ကသဂတ်လ 13 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – အမ ာိုးဖပည်သူမှတ်ခ က်ကာလ ပပီိုး ံိုးသည်
ကသဂတ်လ 16 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လပ်ထံိုးမ ာိုးက အတည်ဖပြုရန်
လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီ ဆတွွေ့ ံသည်
ကသဂတ်လ 19 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လပ်ထံိုး ဘာသာဖပန် မှုမ ာိုးက
လက်ခံရရှသည်
ကသဂတ်လ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – မသာိုးစမ ာိုးနှင ဲ့် စတ်ပါေင်စာိုးသူမ ာိုးအာိုးလံိုးအတွက် NCF
ေဘ် က်တွင ် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လပ်ထံိုးက ဖြနဆ
် ဲ့ ေသည်
ကသဂတ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – ဆလ ာက်လာက အွနလ
် င်ိုးတွင ် ရရှနင်သည်။ သရှထာိုးဆသာ
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးနှင ဲ့် က်သွယ်ရန်စာရင်ိုးရှ အလာိုးအလာရှဆသာ
ဆလ ာက်ထာိုးသူအာိုးလံိုးထံ ဆလ ာက်လာတင်ရန် လမ်ိုးညန်ခ က်မ ာိုးက ဖြနဆ
် ဲ့ ေဆပိုးပါမည်။
ကသဂတ်လ 30 ရက် – စက်တင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ်– ဆလ ာက်လာမ ာိုးက ဖြည်စ
ဲ့ က
ွ ်ပပီိုး
(လအပ်ဆသာ စာရွ က်စာတမ်ိုးမ ာိုးနင
ှ အ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးထံ တင်ဖပသည်။
ဲ့် တူ) ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
စက်တင်ဘောလ 28 ရက်၊ 2021 ခုနစ် – ခစောုံးခွေငမ
် ျောုံးအတွေက် သလျှောက်လောတင်ဖပရန်
တ်မတ်သနောက်ဆုုံးရက်
ကသဂတ်လ 25 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – ရန်ပံဆငွ (Fund) သည် လှူဒါန်ိုးမမ
ှု ာိုးက ပတ်လက်သည်
ကသဂတ်လ 30 ရက် – စက်တင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးနှင ဲ့်
ဆတွွေ့ ံမှုအာိုးလံိုး ပပီိုးစီိုးသည်
ကသဂတ်လ 30 ရက် – ဆအာက်တဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – ဆလ ာက်လာမ ာိုးအာိုးလံိုးက
ရန်ပံဆငွ (Fund) စီမံခနခ
် ဲ့ ွသူမ ာိုးက ဖပန်လည်သံိုးသပ်သည်။ သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးထံ ဆပိုးဆငွမ ာိုးအတွက် အကကံဖပြုခ က်မ ာိုးနှင ဲ့် သီိုးဖခာိုး သံိုးသပ်မှုနင
ှ ဲ့်
အတည်ဖပြုမှုအတွက် လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီထံ တင်ဖပသည်။
နေင်ဘာလ 10 ရက်၊ 2021 ခနှစ် – လပ်ငန်ိုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီက ရန်ပံဆငွ ဆပိုးဆေဆရိုး
အစီအစဉ်က အတည်ဖပြုသည်
နဝ
ု င်ဘောလ 15 ရက်၊ 2021 ခုနစ် – အတည်ဖပြုံပပီုံးသ ော တ်မတ်ချက်မီ ည်
အကျြုံုံးခစောုံးခွေငရ
်
မ
ူ ျောုံးထ သပုံးသငွေသပုံးသဝမှုကု အလည်ကျပုစဖြင် စတင် ည်။
ဆငွထတ်ဆပိုးမှုမ ာိုး ပပီိုးစီိုးသညဲ့် လ ကန် ံိုးသညဲ့်ဆနာက် သံိုးပတ်- လွတ်လပ်ဆသာ
စာရင်ိုးစစ်လပ်ငန်ိုးသည် သဆဘာတူထာိုးဆသာ လပ်ငန်ိုးစဉ်မ ာိုးအရ ရန်ပံဆငွ (Fund) က
အဖပညဲ့်အေ န်ိုးစစ်မှုအာိုး ဆ ာင်ရွက်သည်
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